
Att koppla upp sig till ett möte via Zoom är lätt, men kan kräva flera moment  

beroende på om man tidigare varit med på Zoom eller inte. 

Här får du några hjälpbilder på några av stegen som kommer.  

I inbjudan till Zoom-mötet ska du fått en länk till mötet. 

Klicka på den. 

Då öppnas din webbläsare, med en bild som ser ut så här.  

Om du har Zoom-appen (klienten) installerad klickar du på 

Eller om du inte ser dialogrutan  ”Vill du öppna Zoom 

Meetings” klickar du på  

Nu kommer du till bilden längst ner på sidan ”Gå med i ett 

möte” 

Installera appen 

Om du inte har appen installerad kommer du till en sån här 

bild: 

Du kan då antingen  

1 välja att inte installera appen och istället delta genom din 

webb-läsare. Klicka på  

eller  

2 välja att installera appen vilket vi rekommenderar. Klicka 

på  

I nedre vänstra hörnet får du då en fråga,  

klicka på behåll  

I samma hörn, klickar du sedan på filen eller ”Öppna fil” 

Gå med i ett möte 

När appen (klienten) är installerad eller om du valt att 

använda webb-läsaren kommer den här bilden upp.  

Skriv i ditt namn, bocka för att du inte är en robot ge-

nom att klicka på bilder som kommer upp på olika saker 

som du ska identifiera.  

Klicka sen på ”Ansluta sig” 

 

Efter det får du upp en dialogruta där du måste  god-

känna användarvillkor och sekretesspolicy. Gör det och 

du är ansluten till mötet.  

 

Eventuellt har inte värden startat mötet och då får du 

upp den här bilden. Då är det bara att vänta. 



Nu är du ansluten till mötet. 

 

 

Nu återstår bara några saker att göra: 

Välja att gå med i mötet med ljud via dator  

 

 

och tillåta att Zoom får använda  

mikrofonen 

Du kan när som helst stänga av mikrofonen 

(muta)  

klicka på mikrofonbilden 

På samma sätt kan du stänga av och sätta på 

kameran 

Här ser du deltagaren Kalle. Namnet ser du i 

nedersta vänstra hörnet på deltagarens bild. 

Namnet är lätt att ändra om det har blivit fel.  

Du kan också se att Kalle har sin kamera men 

inte sin mikrofon på. 

Värden för mötet Ekbackskyrkan Vingåker har 

inte satt på sin kamera och bilden visar i stället 

den stillbild som man angett i sitt konto. 


